Reserapport- Katmai National Park, Hallo Bay 2012
Hallo Bay 2012 bjöd som vanligt på fantastiska upplevelser. Laxleken kom igång sent i år och antalet
laxar var relativt lågt. Även om laxleken inte var i sådan omfattning som det brukar vara så är det ändå
alltid gott om björn i Hallo bay.
I år var det dock få honor med ungar i Hallo Bay, aldrig tidigare har det varit så få, bara en hona men en
ensam unge har varit stationär i Hallo bay. Oftast är det åtminstone minst tre-fyra stationära honor med
årsungar. BBC har varit och filmat i Hallo Bay under hela sommaren och följde då denna enda hona
med unge för att dokumentera dess liv i Hallo Bay. Filmen kommer förmodligen att sändas någon gång i
början av 2013.

Under hösten i Hallo Bay kan man ibland även ha turen att få se stora Alaska älgtjurar vilket vi i år hade
vid ett flertal tillfällen. De är inga små djur, till och med björnarna håller sig undan dessa gigantiska
älgar.

Vargarna har visat sig mycket i Hallo Bay även i år och många besökare har fått fantastiska
vargupplevelser när de travat förbi på ett 10- tal meters avstånd eller när de jagat lax bland
björnarna. Under turen i höst fick vi en lång stund med en ensam varg som satt uppe på en klippa
och ylade efter resten av flocken. Vi fick många fina bilder och även filmklipp.

Ibland behöver man inte gå från campen för att fotografera björn! Fördelen med att bo i tältcamp som vi
gör är att man hela tiden är i händelsernas centrum och missar inte en sekund av action!

Laxleken kom igång något sent i augusti i år, september började hyfsat men den sista omgången med lax
som brukar kunna komma i den senare delen av september blev väldigt tunn. Så under den tur som
arrangerades i slutet av september var det tyvärr lite mindre ”fiskeaktivitet” på björnarna än vanligt men
perioden bjöd ändå på fantastiska upplevelser och fotomöjligheter. De mindre antal laxar som ändå tog
sig upp då och då satte dock fart på björnarna.

Vi laddar nu inför resorna till Katmai National Park 2013 med nya upplevelser och fotomöjligheter. Säkra
din plats redan nu för att inte missa chansen till att följa med till björnparadiset!
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